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I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek modositasarol szold 2011. evi 
CXXVI11. torveny 46. § (4) bekezdesenek felhatalmazasa alapjan veszelyhelyzetben a telepiilesi 
onkormanyzat kepviseld-testuletenek feladat- es hataskdret gyakorld polgarmester 264/2021. (V.20.) 
szamu hatarozata tartalmazza az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo szervezetek 
reszere adhato kedvezmenyek megallapitasanak szabalyait. A hatarozat 19. pontja szerint, amennyiben 
a kedvezmeny megadasaval, megvonasaval, vagy egyebkent a kedvezmeny tartalmaval kapcsolatban a 
berleti szerzodes e fejezetben foglaltaktol elterb rendelkezest tartalmaz, ugy a berleti szerzodes szerint 
kell eljami. A jelen eldterjesztesben foglalt civil szervezetek berleti szerzodesei a korabban hatalyban 
volt 248/2013. (VI.19.) szamu kepviselo-testiileti hatarozat rendelkezeseivel azonos tartalommal 
keriiltek megkotesre. Fentiekre tekintettel a kedvezmenyek megadasanak felteteleire a hatarozatban 
foglaltaknak megfelelden sziikseges elbiralni a berleti dij kedvezmenyekre vonatkozo kerelmeket.

A Kepviselo-testiilet 248/2013. (VI.19.) szamu hatarozatanak 29. pontja alapjan feliilvizsgalatra 
keriiltek a 2021. evben a Jozsefvarosban civil tevekenyseget vegzd szervezetek es berleti szerzodesiik. 
A fenti hatarozatban szereplo szempontok alapjan osszeallitott 2020. evi szakmai beszamolokat, es a 
2021. evre vonatkozo szakmai terveket az alabb felsorolt civil szervezetek nyujtottak be.

A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) 
szamu hatarozataban a tablazatban feltiintetett szervezetek altal benyujtott szakmai beszamoldt es 
szakmai tervet elfogadta, egyuttal a fenti szervezetek reszere tovabbra is javasolta a Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kdzterulet-hasznositasi Bizottsagnak ezen kedvezmenyes berleti dij 
fenntartasat.

sor- 
szam Nev Adoszam Szekhely

Berleti 
szerzodes 
idotartama

Berlemeny 
Cim/hrsz/ 
alapteriilet

1.

Art’s Harmony 
Szabad Muveszeti
Tarsasag
kepviseli:
Bartha Katalin

18083024-
2-41

1029 Budapest, 
Csongor u. 39.

2015.12.09. - a 
veszelyhelyzet 
megszuneset 
koveto napig.

Rokk Sz. u. 11. 
36677/0/A/29, 
216 m2

2.
Budapest Jdzsefvarosi 
Reformatus 
Egyhazkozseg

19818056-
1-42

1085 Budapest, 
Saletrom u. 5.

2017.12.13. -
2022.12.31.

Prater u. 30-32. 
35696/0/A/54, 
56 m2



kepviseli:
Bacskai Balint Aladar 19818056- 

1-42
1085 Budapest, 
Saletrom u. 5.

2014.02.14.- 
hatarozatlan

Kis Fuvaros u. 
11.
35100/0/A/3, 
103m2 
103 nr

3.

Fiatal tivegmuveszek 
Kozhasznu Egyesiilete
kepviseli:
Szanto Tanias

18772786- 
1-42

1085 Budapest, 
Kofarago u. 10.

2014.10.13. - 
hatarozatlan

Prater u. 65.
36128/3/A/57,
58 m2

4.

Magyar Goju-Kai 
Szovetseg 
kepviseli:
Rebicek Gerd

19023133-
1-42

1089 Budapest 
Orczy ut41.
11/26.

2012.03.07.-
2022.12.31.

Pal u. 6.
36788/0/A/2,
304 nr

5.
Moravcsik Alapitvany
kepviseli:
Dr. Simon Lajos Laszlo

19669072- 
2-42

1083 Budapest, 
Balassa u. 6.

2012.12.11. - 
hatarozatlan

Kalvaria ter 19.
35456/0/A/31, 
41 m2

2012.12.11. - 
hatarozatlan

Kalvaria ter 19.
35456/0/A/36, 
141 m2

2019.05.20.- 
hatarozatlan

Kalvaria ter 16.
35435/0/A/32 
44 m2

2014.03.25.- 
hatarozatlan

tjlloi lit 60-62. 
36308/0/A/2, 
189 nr

6.

Nagycsaladosok 
Jozsefvarosi 
Egyesiilete 
kepviseli: 
Joachim Gyorgyne

18175471-
1-42

1084 Budapest, 
DeriM.u. 18. 
1/1.

2017.11.06.-
2026.12.31.

Kalvaria ter 22.
35459/0/A/3, 
57 m2

7.

Remenyi Ede 
Ciganyzenesz 
Egyesiilet kepviseli: 
Farkas Istvan

18068337-
1-42

1081 Budapest, 
Nepszinhaz u.
27.

2017.06.09.
hatarozatlan

Szilagyi u. 1/B. 
34688/0/A/l, 
25 m2

8.

Szakja Tasi Csbling 
Buddhista Egyesiilet
kepviseli:
Kovacs Jozsef

18292404-
1-41

1039 Budapest, 
Kiralyok utja 
38.

2019.12.20.-
2024.12.31.

Pal u. 3.
36793/0/A/l 7,
150 nr

9.

Szigony-utitars a 
Komplex Pszicho- 
szocialis 
Rehabilitacidert 
Kozhasznu Nonprofit 
Kft.
kepviseli: 
Gordos Erika Julianna

14610561-
1-42

1083 Budapest, 
Prater u. 44.

2014.07.28.- 
hatarozatlan

Baross u. 112. 
35491/0/A/38, 
193 m2
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10.

Tarsak a Teleki Terert
Egyesiilet
kepviseli:
Frank Sandor

18515592-
1-42

1086 Budapest 
Teleki L. ter 
24.1/10.

2014.09.29.- 
hatarozatlan

Teleki L. ter 16.
34734/0/A/24, 
16 m2

18515592-
1-42

1086 Budapest 
Teleki L. ter 
24.1/10.

2014.09.29.- 
hatarozatlan

Teleki L. ter 22.
34739/0/A/32, 
103 m2

18515592- 
1-42

1086 Budapest 
Teleki L. ter 
24.1/10.

2016.04.29.- 
hatarozatlan

Teleki L. ter 23.
34740/0/A/25,
29 nr

11.

Uj Vilag Egyesiilet
kepviseli:
Papinot Ildiko es Staub 
Zoltan (egyiittes)

18701146- 
1-41

1039 Budapest, 
Hollos Korvin 
Lajos u. 4.
VIII/72

2013.01.21. - 
hatarozatlan

Lujza u. 5. 
35357/0/A/4, 
26 m2

12.
Jozan babak 
Egyesiilet 
kepviselkMandi Bettina

18709900-
1-41

1043 Budapest, 
Erzsebet u. 20.
VII/42.

2018.11.28- 
hatarozatlan

Baross u. 126.
35403/0/A/38
61 m2

A szervezetek jelenlegi es javasolt berleti dij eldirasait a kovetkezd tablazat foglalja ossze:

sor- 
szam Nev

Berlemeny 
Cim/hrsz/ 
alapteriilet

Szamitott 
havi netto 
berleti dij

Jelenlegi 
havi netto 
berleti dij

Brutto 
Berleti dij 
hatralek 
2021.09. 

30-ig

Javasolt 
havi netto 
berleti dij 
(a kozos 

koltseggei 
egyezo 

osszegu)

Penzugyi 
kedvezmeny 
eves szinten

1.

Art’s Harmony 
Szabad 
Muveszeti 
Tarsasag

Rokk Sz. u. 11. 
36677/0/A/29, 
216 m2

284.050,- Ft 50.760,- Ft nines 55.460,- Ft

3.408.600,-Ft -
665.520,-Ft

—2.743.080,-Ft

2.

Budapest 
Jozsefvarosi 
Reformatus 
Egyhazkozseg

Prater u. 30-32.
35696/0/A/54, 
56 m2

183.050,- Ft 14.000,- Ft nines 12.320,- Ft
2.196.600,-Ft -

147.840,-Ft 
=2.048.760

Kis Fuvaros u.
11.
35100/0/A/3
103 m2

214.700 Ft 29.520,- Ft nines 29.520,- Ft

2.576.400,-Ft -
354.240

=2.222.160,-Ft

3. Magyar Goju- 
Kai Szovetseg

Pal u. 6.
36788/0/A/2, 
304 m2

314.800,-Ft 48.555,- Ft nines 48.555,- Ft
3.777.600,-Ft -

582.660,-Ft
=3.194.940,-Ft

4.
Moravcsik
Alapitvany

Kalvaria ter 19.
35456/0/A/31, 
41 m2

ninesKalvaria ter 19.
35456/0/A/36, 
141 m2

a ket helyiseg 
osszesen 317.600,- Ft 39.326,- Ft nines 39.326,- Ft

3.811.200,-Ft- 
471.912,-Ft = 
3.339.288,-Ft

Kalvaria ter 16.
35435/0/A/32
44 m2

102.000,- Ft 11.408,- Ft nines 25.256,- Ft
1.224.000,-Ft-

303.072,-Ft =
920.928,-Ft
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Ulldi lit 60-62. 
36308/0/A/2, 
189 nr

505.000,- Ft 46.079,- Ft nines 47.279,- Ft
6.060.000,-Ft -

567.348,-Ft =
5.492.652,-Ft

5.
Nagycsaladoso 
k Jdzsefvarosi 
Egyesiilete

Kalvaria ter 22.
35459/0/A/3,
57 m2

118.300,- Ft 14.235,- Ft nines 15.900,- Ft
1.419.600,-Ft -

190.800,-Ft =
1.228.800,-Ft

6.
Remenyi Ede 
Ciganyzenesz 
Egyesiilet

Szilagyi u. 1/B.
34688/0/A/l, 
25 m2

57.900,- Ft 5.940,- Ft nines 5.750,- Ft
694.800,-Ft-
69.000,-Ft =
625.800,-Ft

7.

Szakja Tasi 
Csoling 
Buddhista 
Egyesiilet

Pal u. 3.
36793/0/A/17,
150 m2

446.100,- Ft 40.250,- Ft nines 55.250,- Ft

5.353.200,-Ft -
663.000,-Ft

=4.690.200, -Ft

8. Uj Vilag
Egyesiilet

Lujza u. 5. 
35357/0/A/4, 
26 m2

76.100,- Ft 8.950,- Ft 156,- Ft 10.680,- Ft
913.200,-Ft -
128.160,-Ft =

785.040,-Ft

9.
Jozan babak 
Egyesiilet

Baross u. 126.
35403/0/A/38
61 m2

125.500,- Ft 18.452,- Ft nines 18.452,- Ft
1.506.000,-Ft -

221.424,-Ft =
1.284.576,-Ft

10.
Tarsak a Teleki 
Terert 
Egyesiilet

Teleki L. ter 16.
34734/0/A/24, 
16 m2

41.200,- Ft 5.040 ,- Ft 57.201,- Ft 5.040,- Ft
494.400,-Ft -
60.480,-Ft =
433.920,-Ft

Teleki L. ter 22. 
34739/0/A/32, 
103 m2

99.800,- Ft 19.323,- Ft 236.321,- 
Ft 30.694,- Ft

1.197.600,-Ft-
368.328,-Ft =

829.272,-Ft

Teleki L. ter 23.
34740/0/A/25, 
29 m2

74.050 ,- Ft 6.960,- Ft 61.339,- Ft 6.960,- Ft

888.600,-Ft -
83.520,-Ft =
805.080,-Ft

11.
Fiatal 
Uvegmiiveszek 
Egyesiilete

Budapest VIII. 
keriilet, Prater u. 
65. 36128/3/A/57 
58 m2

85.200 ,- Ft 15.370,- Ft nines 19.720,- Ft

1.022.400,-Ft -
236.640,-Ft =

785.760,-Ft

12.

Szigony-utitars 
a Komplex 
Pszicho- 
szocialis 
Rehabilitacioer 
t Kozhasznu 
Nonprofit Kft.

Budapest VIII. 
keriilet, Baross 
u. 112.
35491/0/A/38
193 m2

383.700,- Ft 42.004,- Ft nines 45.180,- Ft

4.604.400,-FT -
542.160,-Ft

=4.062.240,-Ft

Az Art’s Harmony Szabad Muveszeti Tarsasag altal berelt Budapest VIII. keriilet, Rokk Sz. u. 11. 
szam alatt berelt 36677/0/A/29 hrsz.-u, 216 m2 alapteruletu, utcai pinceszinti (tulajdoni lapon: iroda), 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg forgalmi erteke a CPR Vagyonertekeld Kft. 2O21.junius 17. napjan 
keszitett ertekbecslese alapjan 56.810.000,- Ft (263. 017,- Ft/m2). A helyiseg berleti dija a forgalmi 
ertek 100 %-anak figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez tartozo 6 %-os szorzoval 
szamitott berleti dij 284.050,- Ft/ho + AFA.

Budapest Jozsefvarosi Reformatus Egyhazkozosseg altal berelt Budapest VIII. keriilet, Prater u. 
30-32. szam alatt berelt 35696/0/A/54 hrsz.-u 56 m2 alapteruletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg 
forgalmi erteke a CPR Vagyonertekeld Kft. 2021. aprilis 20. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 
36.610.000,- Ft (1 m2-re esd forgalmi ertek 653.834,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 
%-anak figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez (irodai tevekenyseg) tartozo 6 %- 
os szorzoval szamitott berleti dij 183.050,- Ft/ho + AFA.
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Budapest Jozsefvarosi Reformatus Egyhazkozosseg altal berelt Budapest VIII. keriilet, Kis 
Fuvaros u. 11. szam alatt berelt 35100/0/A/3 hrsz.-u 103 m2 alapteriiletu nem lakas celjara szolgalo 
helyiseg forgalmi erteke a CPR Vagyonertekelo Kft. 2021 .aprilis 20. napjan keszitett ertekbecslese 
alapjan 42.940.000,- Ft (1 m2-re eso forgalmi ertek 416.941,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi 
ertek 100 %-anak figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez (oktatasi es sport 
tevekenyseg) tartozo 6 %-os szorzoval szamitott berleti dij 214.700,- Ft/hd + AFA.

Fiatal Uvegmuveszek Egyesulete altal berelt Budapest VIII. keriilet, Prater u. 65. szam alatt berelt 
36128/3/A/57 hrsz.-u 58 m2 alapteriiletu, nem lakas celjara szolgalo helyiseg forgalmi erteke a CPR 
Vagyonertekelo Kft. 2021 .aprilis 27. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 17.040.000,- Ft (1 m2-re eso 
forgalmi ertek 293.793,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak figyelembevetelevel 
a helyisegben vegzett tevekenyseghez (oktatasi es sport tevekenyseg) tartozo 6 %-os szorzoval 
szamitott berleti dij 85.200,- Ft/hd + AFA.

Magyar Goju-Kai Szovetseg altal berelt Budapest VIII., Pal u. 6. szam alatt berelt 36788/0/A/2 hrsz- 
u 304 m2 alapteriiletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg forgalmi erteke a CPR Vagyonertekelo Kft. 
altal 2021. aprilis 22. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 62.960.000,- Ft (1 nr-re eso forgalmi ertek 
207.Ill,-Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak figyelembevetelevel a helyisegben 
vegzett tevekenyseghez (dnvedelmi kozpont) tartozo 6 %-os szorzoval szamitott berleti dij 314.800,- 
Ft/ho + AFA.

Moravcsik Alapitvany altal berelt Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 16. fsz.3. szam alatt berelt 
35435/0/A/32 hrsz.-u 44 m2 alapteriiletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg forgalmi erteke CPR 
Vagyonertekelo Kft. altal 2021. aprilis 26. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 20.400.000,- Ft (1 m2- 
re eso forgalmi ertek 463.623,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak 
figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez tartozo 6 %-os szorzoval szamitott berleti 
dij 102.000,- Ft/ho + AFA.

Moravcsik Alapitvany altal berelt Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 19. szam alatt berelt 
35456/0/A/31 hrsz.-u 41 m2 alapteriiletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg forgalmi erteke a CPR 
Vagyonertekelo Kft. altal 2021. aprilis 27. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 5.710.000,- Ft (1 m2- 
re eso forgalmi ertek 139.259,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak 
figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez tartozo 6 %-os szorzoval szamitott berleti 
dij 28.550,- Ft/ho + AFA.

Moravcsik Alapitvany altal berelt Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 19. szam alatt berelt 
35456/0/A/36 hrsz.-u 141 m2 alapteriiletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg forgalmi erteke a CPR 
Vagyonertekelo Kft. altal 2021. aprilis 27. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 57.810.000,- Ft (1 m2- 
re eso forgalmi ertek 410.020,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak 
figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez tartozo 6 %-os szorzoval szamitott berleti 
dij 289.050,- Ft/ho + AFA.

Moravcsik Alapitvany altal berelt Budapest VIII. keriilet, Ulloi lit 60-62. szam alatt berelt 
36308/0/A/2 hrsz.-u 189 m2 alapteriiletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg forgalmi erteke a CPR 
Vagyonertekelo Kft. altal 2021. aprilis 27. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 101.000.000,- Ft (1 
m2-re eso forgalmi ertek 534.406,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak 
figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez tartozo 6 %-os szorzoval szamitott berleti 
dij 505.000,- Ft/h6 + AFA.

Nagycsaladosok Jozsefvarosi Egyesiilete altal berelt Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 22. szam 
alatt berelt 35459/0/A/3 hrsz-u, 57 m2, alapteriiletu nem lakas celjara szolgalo helyiseg forgalmi erteke 
a CPR Vagyonertekelo Kft. altal 2021. aprilis 22. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 23.660.000,- 
Ft (1 m2-re eso forgalmi ertek 415.140,- Ft.) A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak 
figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez (iroda) tartozo 6 %-os szorzoval szamitott 
berleti dij 118.300,- Ft/hd + AFA.
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Remenyi Ede Ciganyzenesz Szovetseg altal berelt Budapest VIII. keriilet, Szilagyi u. 1/B. szam alatt 
berelt 34688/0/A/l hrsz.-u 25 m2 alapteriileti nem lakas celjara szolgald helyiseg forgalmi erteke a 
HESZTIA 2000 Bt. altal 2021. aprilis 30. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 11.580.000,- Ft (1 m2- 
re esd forgalmi ertek 463.200,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak 
figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez tartozo 6 %-os szorzoval szamitott berleti 
dij 57.900,- Ft/ho + AFA.

Szakja Tasi Csoling Buddhista Egyesiilet altal berelt Budapest VIII., Pal u. 3. szam alatt berelt 
36793/0/A/17 hrsz-ii, 150 m2, alapteriileti nem lakas celjara szolgald helyiseg forgalmi erteke a CPR 
Vagyonertekelo Kft. altal 2021. aprilis 22. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 89.220.000,- Ft (1 
m2-re esd forgalmi ertek 583.163,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak 
figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez tartozo 6 %-os szorzoval szamitott berleti 
dij 446.100,- Ft/ho + AFA.

Szigony-utitars a Komplex Pszicho-szocialis Rehabilitacioert Kdzhasznu Nonprofit Kft. altal 
berelt Budapest VIII. keriilet, Baross u. 112. szam alatt berelt 35491/0/A/38 hrsz.-u, 193 m2 
alapteriiletu, nem lakas celjara szolgalo helyiseg forgalmi erteke a HESZTIA 2000 Bt. altal 2021. majus 
3. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 76.740.000,- Ft (1 m2-re esd forgalmi ertek 389.500,- Ft). A 
helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak figyelembevetelevel a helyisegben vegzett 
tevekenyseghez (oktatasi es sport tevekenyseg) tartozo 6 %-os szorzoval szamitott berleti dij 383.700,- 
Ft/ho + AFA.

Tarsak a Teleki Terert Egyesiilet altal berelt Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 16. szam 
alatt berelt 34734/0/A/24 hrsz-u, 16 m2 alapteriiletu nem lakas celjara szolgald helyiseg forgalmi erteke 
a HESZTIA 2000 Bt. altal 2021. aprilis 28. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 7.840.000,- Ft. (1 m2- 
re esd forgalmi ertek 490.000- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak 
figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez (irodai tevekenyseg) tartozo 6 %-os 
szorzoval szamitott berleti dij 39.200,- Ft/h6 + AFA.

Tarsak a Teleki Terert Egyesiilet altal berelt Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 22. szam 
alatt berelt 34734/0/A/32 hrsz-u, 103 m2 alapteriiletu, nem lakas celjara szolgald helyiseg forgalmi 
erteke a HESZTIA 2000 Bt. altal 2021. aprilis 30. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 12.480.000,- 
Ft. (1 m2-re eso forgalmi ertek 120.000.- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak 
figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez (raktarozasi tevekenyseg) tartozo 6 %-os 
szorzoval szamitott berleti dij 62.400,- Ft/ho + AFA.

Tarsak a Teleki Terert Egyesiilet altal berelt Budapest VIII. keriilet, Teleki Laszlo ter 23. szam 
alatt berelt 34740/0/A/25 hrsz-u, 29 m2 alapteriiletu, nem lakas celjara szolgald helyiseg forgalmi 
erteke a HESZTIA 2000 Bt. altal 2021. aprilis 28. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 14.040.000,- 
Ft. (1 m2-re esd forgalmi ertek 501.400,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak 
figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez tartozo 6 %-os szorzoval szamitott berleti 
dij 70.200,- Ft/ho + AFA.

Uj Vilag Egyesiilet altal berelt Budapest VIII. keriilet, Lujza u. 5. szam alatt berelt 35357/0/A/4 
hrsz-u, 26 m2, alapteriileti nem lakas celjara szolgald helyiseg forgalmi erteke a CPR Vagyonertekelo 
Kft. altal 2021. aprilis 22. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 15.220.000,- Ft (1 m2-re esd forgalmi 
ertek 585.571,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 %-anak figyelembevetelevel a 
helyisegben vegzett tevekenyseghez tartozo 6 %-os szorzoval szamitott berleti dij 76.100,- Ft/ho + 
AFA.

JOZAN BABAK EGYESULET altal berelt Budapest VIII. Baross u. 126 sz. alatt berelt 
35403/0/A/38 helyrajzi szam alatt nyilvantartott, 61 m alapteriiletu nem lakas celjara szolgald helyiseg 
forgalmi erteke a CPR Vagyonertekelo Kft. altal 2021. aprilis 26. napjan keszitett ertekbecslese alapjan 
25.100.000,- Ft (1 m2-re esd forgalmi ertek 411.551,- Ft). A helyiseg berleti dija a forgalmi ertek 100 
%-anak figyelembevetelevel a helyisegben vegzett tevekenyseghez tartozo 6 %-os szorzoval szamitott 
berleti dij 125.500,- Ft/ho + AFA.
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Az Art’s Harmony Szabad Muveszeti Tarsasag a tisztelt Bizottsag 108/2021. (VIII.25.) szamu 
hatarozata alapjan uj berleti szerzodest kotott 2021. szeptember 27. napjan, amely alapjan a 
tovabbiakban a civil szervezeteknek biztosithato kedvezmenyre a tovabbiakban mar nem jogosult. 
Tekintettel azonban arra, hogy a 609/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdese alapjan a berleti 
szerzodes tartalma nem modosithato ugy, hogy az a berleti dij megemeleset eredmenyezze, a szervezet 
reszere a berleti dij nem emelhetd meg, csak a veszelyhelyzet megsziineset kovetd 91. naptol. Erre 
tekintettel a szervezet reszere az uj szerzodesben rogzitett berleti dij hatalybalepeseig, de legkesobb 
2021. december 31-igjavasoljuk a kedvezmeny megadasat.

Javasoljuk, hogy a Bizottsag jaruljon hozza a fenti tablazatban szereplo civil szervezetek reszere 
a kedvezmenyes berleti dij 2021. evre torteno fenntartasat a fenti onkormanyzati feladatokhoz es 
celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szervezetek reszere, a berleti szerzodesekben szereplo egyeb 
feltetelek valtozatlanul hagyasa mellett, tekintettel arra, hogy az elfogadott beszamolok alapjan a fenti 
szervezetek a helyisegben havonta legalabb 8 alkalommal folytatnak tevekenyseget, es az 
Onkormanyzat a tovabbiakban is folyamatos bevetelhez jut, amely fedezi a szamara eldirt kozos 
koltseget, tovabba a civil szervezetek tevekenysegiikkel segitik az Onkormanyzatot kotelezoen 
ellatando feladatai elvegzeseben.

A hatralekkal rendelkezd szervezeteknek azzal a kikotessel javasoljuk a kedvezmenyes berleti dij 
megadasat, hogy a hatralekot a hatarozatrol szolo tudomasszerzestol szamitott 15 napon beliil 
kotelesek kiegyenlfteni.

II. A beterjesztes indoka

A kedvezmenyes berleti dij engedelyezese berbeadoi dontest igenyel, amely dontes meghozatalara a 
tisztelt Bizottsag jogosult.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa

A kedvezmenyes berleti dij engedelyezesevel az Onkormanyzat plusz bevetelhez nem jut, azonban a 
megallapitott berleti dij fedezi a helyisegek utan megfizetett kozos koltseg osszeget, tovabba a civil 
szervezetek tevekenysegiikkel segitik az onkormanyzatot feladatai ellatasaban.

A dontes az Onkormanyzat 2021. evi berleti dij bevetelet csokkenti. A dontes penziigyi fedezetet nem 
igenyel.

A berleti dijak tekinteteben az Onkormanyzat altal nyiijtott kedvezmeny kozvetett tamogatasnak 
minosul. A berleti dij kedvezmeny eves osszege a hatarozati javaslat elfogadasa eseten osszesen netto 
35.486.496,-Ft.

IV. Jogszabalyi kornyezet

A Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI.06.) 
onkormanyzati rendelet 7. melleklet 4. pont 4.1.1. alpontja alapjan a Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi 
es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag dont az Onkormanyzat tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo 
helyisegek elidegenitesenek felteteleirol szolo onkormanyzati rendeletben, az Onkormanyzat 
tulajdonaban allo lakasok elidegeniteserol szolo onkormanyzati rendeletben, az Onkormanyzat 
tulajdonaban allo nem lakas celjara szolgalo helyisegek berbeadasanak felteteleirol szolo onkormanyzati 
rendeletben, valamint a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat vagyonarol es a vagyon feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlasarol szolo onkormanyzati rendeleteben meghatarozott tulajdonosi hataskorokben.

A katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek modositasarol szolo 2011. evi 
CXXVIII. torveny 46. § (4) bekezdesenek felhatalmazasa alapjan veszelyhelyzetben a telepiilesi 
onkormanyzat kepviselo-testiiletenek feladat- es hataskoret gyakorlo polgarmester 264/2021. (V.20.) 
szamu hatarozata tartalmazza az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo szervezetek 
reszere adhato kedvezmenyek megallapitasanak szabalyait. A hatarozat 19. pontja szerint, amennyiben 
a kedvezmeny megadasaval, megvonasaval, vagy egyebkent a kedvezmeny tartalmaval kapcsolatban a 
berleti szerzodes e fejezetben foglaltaktol eltero rendelkezest tartalmaz, ugy a berleti szerzodes szerint 
kell eljami.
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A 248/2013. (VI. 19.) Kepviselo-testiileti hatarozat (a tovabbiakban: Kt. hatarozat) 7. pontja ertelmeben 
a helyisegber alapjau) a helyisegeknek aktualizalt bekoltozheto forgalmi ertek szolgal. A Kt. hatarozat 
8. a) pontja ertelmeben helyisegben vegezni kivant tevekenyseg figyelembevetelevel tortenik a berleti 
dij meghatarozasa.

A Kepviselo-testiileti hatarozat 26. c) pontja ertelmeben az Onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz 
kapcsolodo tevekenyseget vegzo szervezet reszere torteno berbeadasnal az Onkormanyzat 
Tulajdonosi/Berbeadoi jogokat gyakorlo bizottsaga az illetekes szakmai bizottsag javaslata alapjan a 
berleti dij merteket a mindenkori kozos koltseggel vagy uzemeltetesi koltseggel megegyezd osszegben 
hatarozhatja meg, amennyiben a szervezet havonta legalabb 8 alkalommal folytat a berelt helyisegben 
tevekenyseget.

A Kepviselo-testiileti hatarozat 29. pontja alapjan a szakmai terv es a szakmai beszamolo ertekelesere 
es elfogadasara az Onkormanyzat hataskorrel rendelkezo szakmai bizottsaga jogosult. Amennyiben a 
szakmai bizottsag a szakmai tervet es beszamoldt elfogadta, ugy az Onkonnanyzat 
Tulajdonosi/Berbeadoi jogokat gyakorlo bizottsaga az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz 
kapcsolodo tevekenyseghez kapcsolodo berleti dijat az adott evre is engedelyezi. Amennyiben a 
szervezet a kotelezettsegeinek nem tesz eleget, ugy a berleti dij az erintett ev januar 1. napjatol 
visszamendlegesen az aktualis forgalmi erteket alapul veve a 7. es 8. pont szerint kiszamitott a nem civil 
szervezetekre meghatarozott berleti dijnak megfeleld dsszegre emelkedik.

Fentiek alapjan javaslom az alabbi hatarozat meghozatalat.

Hatarozati javaslat

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsaga........./2021. (XI.03.) szamu hatarozata

az onkormanyzati feladatokhoz es celokhoz kapcsolodo tevekenyseget vegzo szervezetek 
kedvezmenyes berleti dijanak 2021. evre torteno engedelyezeserol

A Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag ugy dont, hogy

1 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Rokk Szilard u. 11. szam alatt berelt 36677/0/A/29 hrsz.- 
u, 216 m2 alapteriiletu, nem lakas celjara szolgald helyiseg tekinteteben az Art’s Harmony Szabad 
Muveszeti Tarsasag reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld-testiilet 248/2013. (VI. 19.) 
szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, 
Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamu hatarozata 
alapjan a 2021. januar 1-tdl az uj berleti szerzodese alapjan megallapitott berleti dij 
hatalybalepeseig, de legkesobb 2021. december 31 -ig tarto idoszakban berleti dijnak a mindenkori 
kozos koltseg (a hatarozathozatal iddpontjaban 55.460,- Ft/hd) osszegevel megegyezd merteku 
berleti dij + AFA osszegen tortend megallapitasahoz a kozuzemi es kiildnszolgaltatasi dijak 
megfizetesenek kotelezettsege mellett.

2 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Prater u. 30-32. szam alatt berelt 35696/0/A/54 hrsz.-u 
56 m2 alapteriiletu nem lakas celjara szolgald helyiseg tekinteteben Budapest Jozsefvarosi 
Reformatus Egyhazkozosseg reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld-testiilet 248/2013. (VI. 
19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, 
Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamu hatarozata 
alapjan a 2021. januar 1 -tol 2021. december 31 -ig tarto idoszakban berleti dijnak a mindenkori 
kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 15.400,- Ft/hd) osszegevel megegyezo merteku 
berleti dij + AFA osszegen torteno megallapitasahoz a kozuzemi es kiildnszolgaltatasi dijak 
megfizetesenek kotelezettsege mellett.

3 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Kis Fuvaros u. 11. szam alatt berelt 35100/0/A/3 hrsz.-u 
103 m2, nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben Budapest Jozsefvarosi Reformatus
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Egyhazkozosseg reszere a korabban hatalyban volt Kepviselb-testiilet 248/2013. (VI. 19.) szamu 
hatarozat alapjan kbtbtt berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, 
Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlbsegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 
2021. januar l-tol 2021. december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos 
koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 29.520,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti 
dij + AFA bsszegen tbrtenb megallapitasahoz a kozuzemi es kulbnszolgaltatasi dijak 
megfizetesenek kotelezettsege mellett.

4 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Prater u. 65. szam alatt berelt 36128/3/A/57 hrsz.-u 58 m2 
alapteriiletu, nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben a Fiatal Uvegmuveszek Egyesulete 
a korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kbtbtt 
berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlbsegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tbl 2021. 
december 31-ig tarto idoszakban a bbrleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 19.720,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA bsszegen tbrtenb 
megallapitasahoz a kozuzemi es kulbnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

5 .) hozzajarul a Budapest VIII., Pal u. 6. szam alatt berelt 36788/0/A/2 hrsz-ti 304 m2, alapteriiletu 
nem lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben Magyar Goju-Kai Szovetseg reszere a korabban 
hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kbtbtt berleti 
szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlbsegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tbl 2021. 
december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 48.555,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA bsszegen tbrtenb 
megallapitasahoz a kozuzemi es kulbnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

6 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 16. fsz. 3. szam alatt berelt 35435/0/A/32 
hrsz.-u 44 m2 alapteriiletu nen lakas celjara szolgalo helyiseg tekinteteben Moravcsik Alapitvany 
reszere a korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan 
kbtbtt berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlbsegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tbl 2021. 
december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 25.256,- Ft/ho) osszegevel megegyezo merteku berleti dij + AFA bsszegen tbrtenb 
megallapitasahoz a kozuzemi es kulbnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

7 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 19. szam alatt berelt 35456/0/A/31 hrsz.-u 41 
m2 alapteriiletu es 35456/0/A/36 hrsz.-u 141 m2 alapteriiletu helyisegek tekinteteben a Moravcsik 
Alapitvany reszere a korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu 
hatarozat alapjan kbtbtt berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, 
Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlbsegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 
2021. januar 1-tbl 2021. december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos 
koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 39.326,- Ft/ho) osszegevel megegyezo merteku berleti 
dij + AFA bsszegen tbrtenb megallapitasahoz a kbziizemi es kulbnszolgaltatasi dijak 
megfizetesenek kotelezettsege mellett.

8 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, tilloi ut 60-62. szam alatt berelt 36308/0/A/2 hrsz.-u 189 
m2 alapteriiletu helyisegre tekinteteben Moravcsik Alapitvany reszere a korabban hatalyban volt 
Kepviselo-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kbtbtt berleti szerzodes 
rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlbsegi 
Bizottsagl 1/2021. (VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1 -tol 2021. december 31 -ig 
tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 
47.279,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA bsszegen tbrtenb 
megallapitasahoz a kozuzemi es kulbnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

9 .) hozzajarul a Budapest VIII. keriilet, Kalvaria ter 22. szam alatt berelt 35459/0/A/3 hrsz-u, 
57 m2, alapteriiletu helyiseg tekinteteben Nagycsaladosok Jozsefvarosi Egyesulete reszere a 
korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kbtbtt 
berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
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Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. (VIL 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar l-tol 2021. 
december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 15.900,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

10 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Szilagyi u. 1/B. szam alatt berelt 34688/0/A/l hrsz.-u 25 m2 
alapteriileti helyiseg tekinteteben a Remenyi Ede Ciganyzenesz Szovetseg reszere a korabban 
hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti 
szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tdl 2021. 
december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 5.750,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

11 .) hozzajarul a Budapest VIII., Pal u. 3. szam alatt berelt 36793/0/A/l7 hrsz-u, 150 m2, alapteriileti 
helyiseg tekinteteben a Szakja Tasi Csoling Buddhista Egyesiilet reszere a korabban hatalyban 
volt Kepviseld-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes 
rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi 
Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021.januar 1-tdl 2021. december 31-ig 
tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 
55.250,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

12 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Baross u. 112. szam alatt berelt 35491/0/A/38 hrsz.-u, 193 
m2 alapteriiletu, nem lakas celjara szolgald helyiseg tekinteteben a Szigony-utitars a Komplex 
Pszicho-szocialis Rehabilitacidert Kdzhasznu Nonprofit Kft. reszere a korabban hatalyban volt 
Kepviseld-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes 
rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi 
Bizottsag 11/2021. (VIL 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar 1-tdl 2021. december 31-ig 
tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 
45.180,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett..

13 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Teleki Laszlo ter 16, szam alatt berelt 34734/0/A/24 hrsz- 
u, 16 m2 alapteriiletu, helyiseg tekinteteben a Tarsak a Teleki Terert Egyesiilet reszere korabban 
hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti 
szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamu hatarozata alapjan a 2021. januar l-tol 2021. 
december 31-ig tarto idoszakban a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 
5.040,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA + osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

14 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Teleki Laszlo ter 22. szam alatt berelt 34734/0/A/32 hrsz- 
u, 103 m2 alapteriiletu, helyiseg tekinteteben a Tarsak a Teleki Terert Egyesiilet reszere korabban 
hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti 
szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamuhatarozata alapjan a 2021. januar 1-tdl 2021. 
december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 30.694,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a koziizemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

15 .) hozzajarul a Budapest VIII. kerulet, Teleki Laszlo ter 23. szam alatt berelt 34740/0/A/25 hrsz- 
u, 29 m2 alapteriiletu, helyiseg tekinteteben a tekinteteben a Tarsak a Teleki Terert Egyesiilet 
reszere a korabban hatalyban volt Kepviseld-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan 
kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. (VIL 20.) szamuhatarozata alapjana 2021. januar l-tol 2021. 
december 31-ig tarto idoszakban a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban

10



8.120,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

16 .) hozzajarul a VIII. keriilet, Lujza u. 5. szam alatt berelt 35357/0/A/4 hrsz-u, 26 m2, alapteriileti 
helyiseg tekinteteben az Uj Vilag Egyesiilet reszere a korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 
248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kotott berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a 
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) 
szamu hatarozata alapjan a 2021. januar l-tol 2021. december 31-ig tarto idoszakban a berleti 
dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal idopontjaban 10.680,- Ft/ho) osszegevel 
megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno megallapitasahoz a kozuzemi es 
kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

17 .) hozzajarul a Budapest VIII. Baross u. 126 sz. alatt berelt 35403/0/A/38 helyrajzi szam alatt 
nyilvantartott, 61 m alapteruletu helyiseg tekinteteben a JOZAN BABAK EGYESULET reszere 
a korabban hatalyban volt Kepviselo-testulet 248/2013. (VI. 19.) szamu hatarozat alapjan kotott 
berleti szerzodes rendelkezesei, valamint a Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenlosegi Bizottsag 11/2021. (VII. 20.) szamuhatarozata alapjan a 2021.januar l-tol 2021. 
december 31-ig tarto idoszakban a berleti dijnak a mindenkori kozos koltseg (a hatarozathozatal 
idopontjaban 18.452,- Ft/ho) osszegevel megegyezd merteku berleti dij + AFA osszegen torteno 
megallapitasahoz a kozuzemi es kuldnszolgaltatasi dijak megfizetesenek kotelezettsege mellett.

18 .) felkeri a Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat kepviseleteben eljard Jdzsefvarosi Gazdalkodasi 
Kozpont Zrt.-t, hogy tajekoztassa a berloket a hatarozat 1 .)-l 7.) pontjaiban foglaltakrol, azzal, hogy 
a l.)-17.) pontjaiban foglalt hozzajarulas abban az esetben hatalyosul, ha a berld a tajekoztatas 
atveteletol foglalt legkesobb 15 napon beliil valamennyi esetlegesen fennallo tartozasat rendezi.

Felelos: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. vagyongazdalkodasi igazgatdja 
Hatarido: 18.) pont eseteben 2021. oktdber 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Budapest, 2021. oktdber 28.

Novaczki Eleonora 
vagyongazdalkodasi igazgato

Keszitette: Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt.

Lej'rta: dr. Guth Csongor irodavezetq< 2^/
PENZUGYl FEDEZETET 1GENYEL / NEM IGENYEL, IGAZOLAS:

JOGIKONTROLL:

Ellenorizte:

DR. VCiRQS SZ1LV1A 
Al’jEGYZO

Jovahagyta:
Beterjesztesre Alkalmas:

□SCSILLA
YZO

Veres Gabor ; ,
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es 

Kozterulet-hasznositasi Bizottsag Elnoke
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